Historia Jednego Miejsca

1.
1884
132 lata temu rozpoczyna się historia Leśniczówki
 Otwarcie Domu Myśliwskiego (Jägerhaus) zwanego później
Leśniczówką Miejską (mieszkał w nim miejski leśniczy),
 Projekt architekta Emanuela Rosta seniora z Białej.
 Inwestorem i właścicielem budynku było miasto Biała,
 Obiekt stanął na terenie Lasu Miejskiego. ( 247,5 ha),
 Leśniczówka była siedzibą Zarządu Lasów Miejskich,
 W budynku prowadzono pokój gościnny, bufet dla turystów,
 Organizowano festyny dla dorosłych i zabawy dzieci szkolnych.

2. – 3.
Do 1939
 Dom Myśliwski był miejscem wypoczynku dla mieszkaoców Białej. Był
odpowiednikiem Cygaoskiego Lasu dla Bielska.
 Na początku XX w. i w okresie międzywojennym, latem w wolne dni do Leśniczówki
przybywało średnio pół tysiąca osób, pełznąc rolę stacji turystycznej z zapleczem
noclegowym i gastronomicznym.
 Rok 1900 w pobliżu Leśniczówki Bielsko-Bialskie Towarzystwo Upiększania Miasta
wybudowało kąpielisko korzystające ze źródeł potoku Niwka,
 1937 rok wybudowano miejski amfiteatr powyżej Leśniczówki. Był to początek
realizacji dużego projektu mającego na celu utworzenie miejsca do wypoczynku dla
mieszkaoców miasta Białej. Prace przerwała II wojna Światowa.

4.
1945
 Leśniczówka powraca do miasta Biała. Dalej jest miejscem wypoczynku dla
mieszkaoców.

1949
 Nacjonalizacja. Las Miejski (250 ha) miasta Białej od 1 stycznia 1949 r. zostaje
własnością Lasów Paostwowych.
 Miastu Białej do 1951r. pozostawiono 25 ha lasu razem z Leśniczówką Miejską i jej
parkowym otoczeniem,

1951

 W związku z połączeniem miast Bielska i Białej, Leśniczówka z otoczeniem
przechodzi na własnośd Lasów Paostwowych czyli Skarbu Paostwa. ( 65 lat temu )

1956
 Leśniczówka przestaje pełnid rolę siedziby leśniczego,
 Adaptacja pomieszczeo na mieszkania dla pracowników lasów paostwach,
 Obiekt zostaje wydzierżawione na cele szkolne (filia SP nr 13) do około 1975 r,

5.
1990
 Ustawa do 1989 roku umożliwia komunalizację mienia skarbu paostwa, przez
samorządy,
 Gmina Bielsko-Biała skomunalizowała obszaru Cygaoskiego Lasu,
 Samorząd nie przeprowadził komunalizacji byłego Lasu Miejskiego Białej w Lipniku
( 250 ha) , a więc także obiektu Leśniczówki.
 Rada Osiedla LIPNIK, występowała w tej sprawie do ówczesnych władz miasta jednak
bez skutku.

6 -8
2005 - 2015
 Stowarzyszenie LIPNIK podpisało umowę najmu z Nadleśnictwem Bielsko po 8 latach
starao, (mimo niekorzystnych zapisów),
 Celem była opieka i ratowanie zabytku,
 W ramach współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego „Szczep Na Szlaku”,
Stowarzyszenie LIPNIK, podejmuje wspólnie działania, które pozwoliły przetrwad
Leśniczówce kolejnych 10 lat,
 Po objęciu opieki nad obiektem m.in. :
a) uporządkowano stan prawny w zakresie mediów,
b) uporządkowano kwestie meldunkowe,
c) naprawiono zachodnią poład dachu (dach był od 2005 roku naprawiany kilka
razy),
d) zamontowano system rynnowy,
e) naprawiono i udrożniono system wodno kanalizacyjny,
f) wprawiono brakujące drzwi i okna, wprawiono szyby w oknach, wykonano
brakujące skrzydła okien,
g) urządzono kuchnię i łazienkę oraz zewnętrzną toaletę.
h) wywieziono kilka kontenerów K-7 śmieci.
i) naprawiono instalację elektryczną, wzmocniono fundamenty i naprawiono
werandę.
j) wyremontowano dolne pomieszczenia i zaadaptowano dla potrzeb edukacyjno –
wychowawczych dla harcerzy z ZHP.

2016
Projekt: „Leśniczówka Lipnik” ?
1. Rewitalizacja obszaru o kulturowym znaczeniu dla miasta.
2. Zaangażowania lokalnej społeczności oraz firm działających na terenie
Lipnika.
3. Szansa na poprawę wizerunku miasta.

Zebranie Mieszkaoców Lipnika 03. Marca 2016 rok.
Informacje do prezentacji przedstawionej podczas Zebrania Mieszkaoców Lipnika.

